Bilag:

Uddrag af bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
(lovbekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2014, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 656 af 8. juni 2016.)

§ 23. Menighedsrådet har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården.
§ 24. Hvert år inden 1. oktober skal menighedsrådet sammen med en bygningskyndig foretage syn over kirken og
kirkegården.
§ 25. Om synsforretningen foretages tilførsel til kirkens protokol. En udskrift af denne indsendes til provstiudvalget, der afgør,
hvad der videre skal foretages.
§ 26. Mindst hvert 4. år forestås det i § 24 nævnte syn af provsten. Provsten fastsætter datoen for synet og indkalder
menighedsrådet til deltagelse i synet. I synet deltager en bygningskyndig person, der er valgt af provstiudvalget. Provsten kan
vælge at deltage i synet. Synsforretningen ledes af den af provstiudvalget valgte bygningskyndige eller af provsten, hvis
denne deltager. Forretningen indføres i en for hele provstiet fælles synsprotokol og i kirkens protokol. Provsten sørger for, at
en udskrift af forretningen tilgår provstiudvalget, der afgør, hvad der videre skal foretages.

Uddrag af cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster
(CIR nr 55 af 26/06/2012)
§ 28. Sognepræsten fører det daglige tilsyn med tjenesteboligen og varetager i enhver henseende embedets interesse.
§ 29. Mindst hvert 2. år inden den 1. oktober, skal menighedsrådet foretage syn over tjenesteboligen. Menighedsrådet
fastsætter datoen og indkalder deltagerne.
Stk. 2. I synet deltager op til 2 valgte medlemmer af menighedsrådet/-ene, en bygningskyndig udpeget af menighedsrådet/ene, samt sognepræsten.
§ 30. Synsforretningen, som ledes af et valgt menighedsrådsmedlem, skal omfatte:
1) Tjenesteboligens ydre og indre tilstand,
2) tjenesteboligens inventar og tilbehør,
3) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskader og lignende
forsikringsbegivenheder,
4) tjenstlige lokalers tilgængelighed for mennesker med handicap,
5) miljø- og energihensyn og
6) status for afhjælpning af mangler, som er konstateret ved tidligere syn.
§ 31. Synsforretningens resultat indføres i synsprotokollen. Enhver af deltagerne har ret til at få indføjet sine bemærkninger
hertil i protokollen.
Stk. 2. Lederen af synet attesterer protokollen. Menighedsrådet indsender inden 14 dage en kopi til provstiudvalget, som med
angivelse af en frist afgør, hvad der videre skal foretages.
§ 32. Mindst hvert 4. år forestås det i §§ 29 - 31 nævnte syn af provsten, som fastsætter datoen og indkalder deltagerne.
Stk. 2. I synet deltager - ud over de i § 29, stk. 2, nævnte personer - en bygningskyndig udpeget af provstiudvalget.
Endvidere er en repræsentant for sognepræstens centralorganisation berettiget til at deltage. Synsforretningen ledes af
provsten eller i dennes fravær af provstiudvalgets bygningskyndige.
Stk. 3. Ved synet skal det påses, at mangler, som er konstateret ved tidligere syn, er afhjulpet.

